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Zpráva o bezpe čnostní situaci v m ěstě Židlochovice za rok 2010  

Vážený pane starosto, 

předkládám Vám zprávu o bezpečnostní situaci v městě Židlochovice za období od 
1.1.2010 do 31.12.2010. 

V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo za 
uvedené období spácháno celkem 497 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 223 
trestných činů, t.j. 44,87 %. Oproti roku 2009 došlo k poklesu počtu spáchaných trestných 
činů o 22 trestných činů a nárůstu počtu objasněných trestných činů o 24 trestných činů, 
což činí nárůst objasněnosti o 6,53 %. V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové 
trestné činy – krádeže prosté (148) a krádeže vloupáním (142).  

Přehled trestné činnosti v teritoriu města Židlochovice v období od 1.1.2010 do 31.12.2010. 

Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 112 trestných činů, přičemž u 58 
trestných činů byl zjištěn pachatel. 

Skladba trestných činů :  

• krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel - 18 případů 

• krádeže vloupáním do objektů firem a garáží- 3 případy 

• krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, st. buňek a rekreačních 
chat -  17 případů 

• krádeže prosté - 18 případů 

• podvodné jednání - 6 případů 

• odcizení motorových vozidel - 2 případy 

• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) - 10 případů 



• ostatní trestná činnost -  případů (jedná se zejména o tr. činy neplacení výživného, 
maření výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné držení platební karty a 
fyzické napadání) - 38 případů 

U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného přehledu, majetkové 
trestné činy, tj. krádeže vloupáním do vozidel a krádeže vloupáním do rodinných domů a 
rekreačních chat, dále došlo k nárůstu případů řízení vozidla pod vlivem návykové látky. 

Přehled spáchaných přestupků v teritoriu města Židlochovice za období do 1.1.2010 do 
31.12.2010. 

Celkem bylo za uvedené období šetřeno 285 přestupků, z čehož byl u 250 
přestupků zjištěn pachatel.  

Skladba přestupků : 

• přestupky proti majetku - 34 případů 

• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) - 10 případů 

• přestupky proti občanskému soužití - 15 případů 

• přestupky v dopravě – 226 případů 

Dále bylo v městě Židlochovice provedeno 265 šetření. Tato šetření se týkala 
součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací. 

Spolupráce s orgány města: 

Spolupráce s Městským úřadem Židlochovice je na velmi dobré úrovni.  

Spolupráce s obecní policií: 

Spolupráce s Městskou policií Židlochovice je na dostatečné úrovni. Dochází ke 
kooperaci a výměně poznatků, které napomáhají při odhalování a objasňování trestných 
činů a přestupků. Do budoucna bude prospěšné tuto spolupráci zachovat na stávající 
úrovni. 

 

Zpracoval : 

  

 prap. Mgr. Jiří Březina                                                                  npor. Bc. Libor Dofek 

         inspektor                                                                                 vedoucí oddělení 
  


